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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ فبروری ٢۴

  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٣٧ 

فقر و بيکاری انسان ھای زيادی را وادار  :خانه، هللا داد را وادار به خودکشی نمود انتقال دير ھنگام جسد نعمت هللا به

کامل گفته  به يقين. کابل بپيوندندجنايتکار و مزدور طالبی و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  نموده تا به صفوف وحوش

مجبوری تفنگ به شانه گرفته  درصد از صفوف ھر دو طرف جنگ ارتجاعی جاری از روی ٩٩توانيم که بيش از  می

با وجود تلفات . گالدياتور ھای جنگ وحشيانۀ جاری اند ديگر تخورند و يا به عبار و در واقع از لولۀ تفنگ نان می

 گاه دو طرف با کمبود نيرو  سال گذشته ھيچ١٧ارتجاعی، اما ديده می شود که در طول  سنگين گالدياتورھا در جنگ

  .مواجه نگرديده و کماکان صفوف آنھا فشرده و فشرده تر می گردد

 تاکنون بيش از ٢٠١۴از سال » ملی«که در زمان حکومت وحشت   چندی قبل اعالن کردغنی به نام  ایهجرثوم

 آن با وجود. ولت پوشالی کابل کشته و ھزاران تن ديگر معيوب و يا زخمی گرديدندامنيتی د  تن از نيرو ھای۴۵٠٠٠

اند، اما اگر تعداد کشته ھای  که تعداد کشته ھا و زخمی ھای گالدياتور ھای طالبی به مراتب از اين تعداد زياد تر

 ٩٠٠٠٠ر سال گذشته بگيريم، در مجموع در طول چھا  تن در نظر۴۵٠٠٠وحوش جنايتکار و مزدور طالبی را ھم 

بدبختی، بيچارگی و باالخره جھالت و نادانی در مقابل ھم صف کشيده اند تا  ھزار انسان که به دليل فقر، بيکاری،

 اھداف شوم شان جنايتگستر امريکا، امپرياليزم خونريز روسيه، دولت ھای غدار پاکستان و ايران را به امپرياليزم

  . برسانند، کشته شدند

 ۶٠ تن و در ھر روز بيش از ١٩٠٠ماھانه در نظر بگيريم، در ھر ماه نزديک به  عداد کشته ھا را به صورتاگر اين ت

در گوشه گوشۀ  روزی نيست که. جنگی کشته می شوند که ھيچ ربطی به توده ھای فقير و بيچارۀ ما ندارد تن در

بين گالدياتور ھای دولت پوشالی با گالدياتور  ی، روسی، ايرانی، پاکستانی و عربیئافغانستان با پول و سالح امريکا

شديد و خونين جريان نداشته باشد و ده ھا تن از طرفين کشته و زخمی  ھای وحوش جنايتکار و مزدور طالبی جنگ

حتی اجساد پاره پاره  اتفاق افتاده که اجساد دو طرف در ميدان ھای جنگ به روز ھا و ماه ھا باقی مانده و بار ھا. نشوند

که تعداد زيادی از خانواده ھای فقير و  تا جائی. نشدند دۀ قربانيان اين جنگ ارتجاعی به خانواده ھای شان تسليم دادهش

   .ع جنازۀ غيابی و فاتحه می گيرنديير تشيزشان ناگ بيچارۀ افغان برای دلبندان
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کی از نيرو ھای امنيتی دولت  فرزند يهللا دادکه   پس از اين١٣٩٧سال  در تازه ترين مورد، روز گذشته سوم حوت

کشته شده بود، به   بيشتر از سه ھفته منتظر ماند و نتوانست جسد پدرش را که در جنگ فاريابنعمت هللا پوشالی به نام

   . که در دست داشت، به زندگی خود پايان داد ایهدست آورد با تفنگچ

يانه و ارتجاعی جاری از سوی کاسه ليسان حرمتی به قربانيان جنگ وحش قبل بر اين نيز بار ھا بی توجھی و بی

از کشته ھا و  مستبدين دولت پوشالی صورت گرفته و بعد از اين نيز صورت خواھد گرفت، چراکه ھيچ يک استعمار و

بلکه قربانيان اصلی جنگ را فرزندان توده  دھند، زخمی ھای جنگ را فرزندان آنھا و يا اعضای فاميل آنھا تشکيل نمی

 ناداری مجبور می شوند تا فرزندانيری، بيچارگی، فقر و زاز روی ناگ دھند که  ستمديدۀ ما تشکيل میھای بيچاره و

عضو از اين   مرگ و قطعدانند که جز روانه کننده که به مقدس بودن آن ھيچ باور نداشته و خوب می شان را به جنگی

   .جنگ چيز ديگری نصيب فرزندان آنھا نخواھند گرديد

  

مالکين جنگ ارتجاعی توده  که  ھمانطوری:!زحمتکش و ستمديدۀ ما ندارد ھيچ ربطی به توده ھای» جنگ و صلح«

» صلح«اربابان جنگ ارتجاعی و . توده ھای ما ندارد مسخره نيز ربطی به» صلح«ھای بيچاره و ستمديدۀ ما نيست، 

د وجود داشته باشد، اين است که جنگ تفاوتی که بين جنگ و صلح نزد توده ھا شاي شناسند، اما تنھا مسخره را ھمه می

که در  حالی سازد، در بر غمنامه ھای آنھا بوده و ھر روز درد از دست دادن عزيزانشان را مضاعف می غمنامۀ

گاه در معادالت شان توده ھای  ھيچ افغانستان اشغالی» جنگ و صلح«غداران . حداقل شايد اين غم کاھش يابد» صلح«

   .کنند، چراکه از نظر آنھا توده ھا يعنی گوشت دم توپ ا محاسبه نکرده و نمیبيچاره و ستمديدۀ افغان ر

فالکتبار، مھاجرت ھای اجباری، خشونت، نبود حداقل امکانات صحی، مواد مخدر،  فقر، بيکاری، قتل و کشتار، زندگی

حمتکش و ستمديده، ز نصيب توده ھای» جنگ و صلح«ھای روحی و روانی، استعمار، استبداد و استثمار در  مريضی

  .نصيب جنايتکاران و وطنفروشان» جنگ و صلح«در   ی و پر زرق و برقئاما در يک کالم زندگی افسانه 

 

  


